KOMPETANSE TIL Å
OVERTA ANSVAR

Først
– og fortsatt ledende
NOAH er pionèrbedrift innen behandling av farlig avfall og forurensede
masser. Vår dokumenterte kompetanse og trygge kjemisktekniske
behandlingsløsninger er utviklet gjennom mer enn 25 år.
I dag er NOAH en ledende aktør i Europa. Våre planer er å befeste denne
posisjonen ytterligere i tiårene framover. Våre løsninger er moderne, blir
kontinuerlig videreutviklet basert på våre kunders behov, ny kunnskap samt
gjeldene lovverk.

Vi underbygger kundenes miljømål og evne til å innfri lovpålagte krav

NOAHs kompetanse løser miljøutfordringer i industrivirksomheter, hos entreprenører, avfallsvirksomheter og andre aktører som besitter avfall som krever
spesiell håndtering.

Gir kundene fokus på kjernevirksomheten

Behandling av farlig avfall og forurenset masse representerer negative verdier
i våre kunders regnskaper. NOAHs produkttilbud minimaliserer negativ verdi, gir
godt miljøalibi og utelukker faren for fremtidig negativ eksponering.

NOAH testes i internasjonal konkurranse

NOAH er aktiv aktør i flere europeiske land. Vår virksomhet over landegrensene
gir oss internasjonal konkurranse på pris, kvalitet, leveringsdyktighet og alle
parametere av betydning for kundene.

Alle tjenester inkludert
NOAHs kundetilbud inkluderer alle nødvendige tjenester for å sikre
kostnadseffektiv og trygg håndtering av farlig avfall og forurensede masser:

Myndighetskontakt
Bidrag til søkeprosesser, deklarering, myndighetsrapportering. Kunnskap om lovverk.

Avtaleformater
Standardkontrakter eller spesialtilpasset det aktuelle
prosjektet.

Laboratorium
Klassifiserer avfallet og finner forsvarlig, kostnadseffektiv
behandlingsmetode.

Kvalitetssikring
Myndighetstillatelser regelmessig ajourført, ISO
14001-sertifisert, underlagt Responsible Care – det
verdensomspennende, frivillige miljøinitiativet med
utspring i kjemisk industri.

Logistikk
Gjennomprøvde transportkonsepter som del av
kundetilbudet sikrer økonomi og rask bortskaffelse
av små og store tonnasjer.
Mottaksapparat
Teknisk og personellmessig designet for å innfri
kundenes behov i tid, frekvens og volum.
Behandlingsløsninger
For de fleste aktuelle, uorganiske avfalls- og
forurensningsfraksjoner.
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Garantier
NOAHs behandlingsmetoder innfrir myndighetenes
definisjon av «frigjørende virkning» for avfallsbesitter.
Farlig avfall levert til behandling til NOAH, er som
utgangspunkt under NOAHs eie og ansvar.
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– En av Norges ledende bulktransportører –
VI UTFØRER ALT INNEN GRAVEARBEIDER
TRANSPORT OG SPRENGNING

Vi har lang erfaring i transport av sement, kalk, silica, gulvsparkel, aske, pellets og annen pulverbasert vare.
Transport av aske fra Norge og Sverige utgjør en betydelig del av kjøringen. Vi har i mer enn ti år samlet inn glassog metallavfall for Oslo kommune. I tillegg henter vi daglig inn spesialavfall for Renor.

Tlf : 33 48 74 50

Sjekk ut www.sorumtransport.no for mer info.
Sørum Transport AS
Telefon: +47 63 86 61 10 • Faks: 47 63 86 61 19
Epost: post@sorumtransport.no

Nordre Kullerød 5 3241 SANDEFJORD

Maskiner og biler er halve jobben...
Resten tar våre proffe operatører seg av.
• Betongrehabilitering og vannmeisling
• Drift/vedlikehold av olje- og
bensinutskillere, A,B og C tank- væsker
• Høytrykkspyling

Injeksjon & Sikring AS har i oppdrag å
sikre deponiet mot lekkasjer ut til fjorden
Bedriften har 30 års erfaring og spesialkompetanse med tetting av fjell og betongkonstruksjoner.
I korte trekk går oppdraget ut på å bore hovedbrønner som først blir lekkasjetestet med trykkvann etterfulgt
av eventuell injisering med sementsuspensjoner. Deretter nye kontrollboringer, lekkasjetester og injiseringer til
kravene til tetthet er oppnådd. Det er stilt svært strenge krav til utførelsen og dokumentasjon av arbeidene.

• Industri og fasaderengjøring
• Kontroll av nedgravde oljetanker
• Rørinspeksjon av rør og avløp
• Septiktømming og fettutskillere
• Tining av vannledning
• Trasespeiling av rør
• Vakuumsuging av tørre
og våte masser & blåsing
• Væsketette og lukkede containere
• Kontroll, utskifting eller sanering av
nedgravde oljetanker

2647 Sør-Fron
Telefon: 975 98 990
Daglig leder: Frank Løkken

Postadresse: Pb. 114, 1650 Sellebak | Besøksadresse: Strykerveien 20, 1658 Torp | Tlf: 69 35 59 59 | www.ostfoldhoytrykk.no

Miljøgifter
ut av kretsløpet

Naturlig
kjemi

NOAHs behandlingsmetoder er effektive for en rekke
miljøgifter som industri, næringsliv og myndigheter
trenger å fjerne på trygg måte. Metodene gjør
avfallsproduktene ufarlige for mennesker og miljø.
Eksempler er sink, kvikksølv, arsèn, bly, metallhydroksid
og reaktive metaller.

NOAH benytter kjemien i det mottatte avfallet til
stabilisering av det. NOAH sparer derved samfunnet
for bruk av produserte råstoffer. Dette gir igjen redusert
energiforbruk og utslipp av CO2.
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Vår misjon i dag
og fremtiden
NOAHs kompetansemiljø er ressurs for alle med behov for håndtering
av farlig avfall. For våre kunder bidrar vi til forutsigbar behandlingskapasitet, effektive prosesser og trygg miljødokumentasjon.
Norske og utenlandske miljømyndigheter vil alltid kunne ha tillit til
at NOAHs drift er i henhold til gjeldende forskrifter og tillatelser, at
kompetansen vedlikeholdes og at våre tekniske anlegg har
BAT-standard.
Samfunnet kan være trygg på at vår håndtering av farlig avfall skjer
innenfor forsvarlige rammer og ikke skaper uønskede hendelser.
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Tilbake
til naturen
Farlig avfall har ofte sin opprinnelse i stoffer som finnes i naturlige
forekomster. NOAHs metoder bringer stoffene tilbake til naturen
gjennom stabile kjemiske forbindelser.
Resultatet av vårt samarbeid med miljøbevisste kunder,
kan gjenspeiles i naturen:
• Landområder som tidligere var sterkt forurenset, men nå er
friskmeldt, rehabilitert, forskjønnet og tatt tilbake til rekreasjon,
bolig- eller forretningsformål.
• Sjøområder med forurensede sedimenter, hvor NOAHs metoder
har gitt friskt vann med gode levekår for fisk og annet liv i sjøen.
• Industriproduksjon som får redusert sin lokale og globale miljøpåvirkning ved å knytte til seg en gjennomprøvd, dokumentert
gjenvinningsløsning for håndtering av miljøfarlige restprodukter.
• Langøya utenfor Holmestrand – en øy naturskadet etter over
100 år med kalksteinuttak, men som igjen vil fremstå som en idyll i
Oslofjorden takket være NOAHs rehabilitering med miljøgips.
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Transport av:
• ustabile og stabile masser
• bulkvarer (korn, mel, gjødning m.m.)
• utstyr for håndtering av BigBag
Tlf: (+47) 51 71 20 00 • Faks: (+47) 51 71 20 09 • Mob: (+47) 916 36 040
e-mail: post@nye-sulevaer.no
www.nye-sulevaer.no

Hjellnes Consult er blant landets ledende rådgivningsmiljø
innen avfallsplanlegging og avfallsbehandling.
I samarbeid med NOAH planlegger vi fremtidens Langøya.

Vi produserer alle typer stålkonstruksjoner
både plate og bjelkekonstruksjoner.
Trapper • Rekkverk • Byggstål • Mindre tanker og beholdere
Næringsbygg • Alle typer mekaniske komponenter • Vedlikeholdsoppdrag • Ombyggningsjobber • Plattformer og gangbaner

- Avfall og miljørådgivning

Bekymringsfri IT-hverdag

med tjenester fra EVRY
Kompetansehuset EVRY i Region Sør leverer konsulent- og
utviklingstjenester, IT-drift og infrastruktur sammen med
anerkjente teknologipartnere som Microsoft, HP, IBM, Telenor,
Agresso, SAP, Oracle, Webcruiter m.fl.

www.anneberg.net

«Skreddersøm» - Spesialoppdrag og service hos Sveisemekanikk AS

Kontakt oss på 06500 | evry.com

Lillevarskogen 16, 3160 Stokke
Telefon: 33 33 80 60 - www.sveisemekanikk.no

Farlig avFall
Med vår ADR godkjente tankbil har vi kapasitet til å suge opp
flytende avfall også i større mengder. Alle typer farlig avfall
leveres til godkjent behandlingsanlegg.
• Prøvetaking avløpsvann oljeutskiller
• Tømming og kontroll av oljeutskiller
• Tankrens, gassmåling og godkjenning av fyringsolje
og parafintanker
• Henting av spillolje
• Henting av farlig avfall, stykkgods og flytende
• Tømming av sandfang
• Høytrykkspyling og rørinspeksjon, trasesøk

vakumlaster - supersuger
Webløsninger for bedrifter

www.univernsenter-holmestrand.no

Vi tilbyr skreddersydde webløsninger og
publiseringsverktøy for bedrifter og organisasjoner. Optimalisert design tilpasset alle
typer platformer.
info@promsys.no
promsys.no

Ringveien 10,3084 Holmestrand
Tlf.: 330 52895 • epost: holmestrand@univernsenter.no

Hof Miljøservice AS utfører arbeider over hele Østlandet og
sitter inne med spesialutstyr (vakumlaster – supersuger) som
suger alt fra flis og stubloftsleire til stein, jord, sand og bløte
masser. Vi kan også blåse masser som pukk, singel og leca.

Industriveien 14, 3090 HOF • Tlf. 33 05 82 23

www.hofmiljoservice.no

NOAH AS, Postboks 317, 3081 HOLMESTRAND • Tlf. +47 33 09 95 00
E-post: post@noah.no • Web: www.noah.no

